идеите в действие
Програма/мярка:
Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" (ОПРСР)
Мярка 2.1 "Производствени инвестиции в аквакултурата"

Цели:
1.

разнообразяване на производството, насочено към нови видове, и производство
на видове с добри пазарни перспективи;

2.

прилагане на методи за производство на аквакултури, чувствително намаляващи
отрицателното въздействие или повишаващи положителните ефекти върху
околната среда, в сравнение с обичайните практики в сектор "Аквакултура";

3.

подпомагане на традиционните аквакултурни дейности, които са важни за
запазването и развитието едновременно както на икономическите и социалните
аспекти, така и на околната среда;

4.

подпомагане закупуването на оборудване за предпазване на стопанствата от
диви хищници;

5.

подобряване на
"Аквакултура".

условията

на

труд

и

безопасност

на

заетите

в

сектор

Срок за кандидатстване: 17 април – 17 май 2013

Какви дейности/разходи се финансират?
Дейности:
Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за проекти за инвестиции в
аквакултура по следните сектори, посочени в заявлението за кандидатстване:
1.

сектор 01 - Увеличаване на производствения капацитет чрез изграждане на нови
производствени мощности за отглеждане и развъждане на аквакултури.

2.

сектор 02 - Промяна на производството в резултат на разширяване и/или
модернизация на съществуващи стопанства.

3.

сектор 03 - Изграждане и/или реконструкция на стопанства за производство на
зарибителен материал.

Разходи:
1.

Допустими за финансиране са следните разходи:
1.1. разходи за строително-монтажни работи;
1.2. закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (вкл.
компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената
инвестиция, включително разходи, включени в продажната цена за
осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в
експлоатация на оборудването/ машините/ съоръженията;
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1.3. специализирана складова техника и складови транспортни средства за
обслужване на фермата: електрокари и мотокари, транспалетни колички и
хладилни контейнери, както и специализиран транспорт за превоз на
зарибителен материал;
1.4. закупуване на ноу-хау, патентни
изготвяне и изпълнение на проекта;

права

и

лицензи,

необходими

за

1.5. закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация,
тестване и въвеждане в експлоатация;
1.6. предварителни разходи за подготовка на проекта, инженерни проучвания,
оценки, анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект;
1.7. закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция и е
в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта;
1.8. инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване
на топлинна и/или електроенергия, необходими за производствената
дейност на кандидата;
1.9. сервизни плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с
аквакултурното производство;
1.10. въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд
и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с
международно признати стандарти;
1.11. пунктове за продажба на собствена продукция във ферми за производство
на аквакултури;
1.12. обучение на персонала на фермата във връзка с дейността по проекта;
1.13. съоръжения и оборудване за подобряване безопасността и условията на
труд;
1.14. инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване,
свързано с опазването на околната среда.
2.

Допустими са разходи, извършени след подписването на договор за отпускане на
финансова помощ, с изключение на разходите по т. 1.4, 1.6 и 1.7.

3.

Допустими са разходите по т. 1.4, 1.6 и 1.7, извършени в периода 1.01.2007 31.12.2015 г.

Кой може да кандидатства? Изисквания:
1.

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват:
1.1. физически лица, регистрирани като земеделски производители по реда на
Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на
земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
1.2. юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския
закон или Закона за кооперациите.

2.

Кандидатите по т. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:
2.1. да са регистрирани като производители на риба и други водни организми
по реда на чл. 25 ЗРА за съществуващи обекти, които са предмет на
подпомагането;
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2.2. за съществуващи обекти - предмет на подпомагане, регистрани по чл. 137
от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД);
2.3. да нямат изискуеми публични задължения към държавата;
2.4. да нямат изискуеми задължения към Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултури (ИАРА) и ДФ "Земеделие";
2.5. да са микро-, малки и средни предприятия съгласно Закона за малките и
средните предприятия (ЗМСП) и по Декларацията за обстоятелства по чл. 3
и 4 ЗМСП;
2.6. предприятия, които не попадат в дефиницията на т. 2.5, да са със състав,
по-малък от 750 души, или с оборот под 200 млн. евро.
3.

Кандидатите по т. 1.2 трябва да отговарят и на следните изисквания:
3.1. да не са обявени в несъстоятелност или да са в открито производство по
несъстоятелност;
3.2. да не са в производство по ликвидация (с изключение на еднолични
търговци (ЕТ);
3.3. заедно или поотделно един или повече държавни органи не трябва да
притежават повече от 25 на сто от капитала или да контролират пряко или
непряко повече от 25 на сто от броя на гласовете в общото събрание на
юридическото лице - кандидат;
3.4. едноличните търговци и юридическите лица да са вписани или заявили
вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Изисквания към проектите:
1.

Подпомагат се проекти, които:
1.1. не оказват отрицателно въздействие върху околната среда;
1.2. не водят до свръхпроизводство на даден вид аквакултура на пазара.

2.

Наличието на свръхпроизводство от даден вид аквакултура се обявява със
заповед на изпълнителния директор на ИАРА след извършване на съответните
проучвания и анализи.

3.

Безвъзмездна финансова помощ за проекти за производство на нови видове се
отпуска само при условие, че:
3.1. технологиите за отглеждането им са изпитани и технически утвърдени, и
3.2. е получено разрешение за отглеждането им от Министерството на околната
среда и водите съгласно процедурата в Закона за биологичното
разнообразие.

4.

Кандидатите представят заявление за кандидатстване по образец с приложено
инвестиционно намерение части А и Б (по образец), което доказва
икономическата и техническата жизнеспособност на проекта.

5.

Инвестиционното намерение по т. 4 се изготвя за период не по-малък от 5
години, а в случаите на подпомагане за строително-монтажни работи (СМР)
периодът е 10 години.

6.

За проекти, изпълнявани върху имот, който не е собственост на кандидата,
кандидатът за финансово подпомагане трябва да представи:
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6.1. документ за учредено право на строеж в/у имота за срок не по-малък от
пет години към датата на кандидатстване за разходи, предвиждащи СМР,
или
6.2. представи документ за ползване върху имота за срок не по-малък от пет
години към датата на кандидатстване.
7.

Когато в проекта се предвиждат строително-монтажни работи, кандидатът
представя работен проект и/или архитектурно заснемане и/или разрешение за
строеж в съответствие със Закона за устройство на територията.

8.

За проектите, реализирани с цел гарантиране на съответствие със стандартите
на Общността, касаещи околна среда, човешко здраве и здраве на животните,
хигиена и хуманно отношение към животните, безвъзмездната финансова помощ
може да се одобрява до датата, на която тези стандарти стават задължителни за
предприятията.

9.

Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ за проекти, включващи
инвестиции в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, когато
тези инвестиции не отговарят на изискванията по Закона за биологичното
разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото
прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на
тези места и плановете за управлението им.

Продължителност на проектите:
До 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на подписването на договора за
отпускане на безвъзмездна финансова помощ.

Размер и интензитет на помощта:
1.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер 60 на сто от размера на
одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, но не повече от
левовата равностойност на 1 000 000 евро.

2.

За предприятия, които не попадат в категорията микро-, малки или средни
съгласно ЗМСП, със състав, по-малък от 750 души, или с оборот под 200 млн.
евро, безвъзмездната финансова помощ е в размер 30 на сто от размера на
одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, но не повече от
левовата равностойност на 1 000 000 евро.

3.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не
трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 10 000 евро.

4.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за целия програмен
период за един кандидат е левовата равностойност на 2 000 000 евро.

Плащания:
1.

Плащанията по проект могат да бъдат авансово, междинно и окончателно.

2.

Авансовото плащане:
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2.1. се извършва, при условие че е предвидено в договора за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ;
2.2. е в размер до 20 на сто от стойността на одобрената безвъзмездна
финансова помощ.
2.3. се допуска, при условие че
равностойност на 2000 евро.
3.

неговият

размер

надвишава

левовата

Междинното плащане:
3.1. е допустимо не повече от един път за периода на изпълнение на проекта;
3.2. може да бъде отпускано само след завършване на обособена част от
инвестицията, заложена като такава в договора за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ;
3.3. е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията, при условие че
неговият размер надвишава левовата равностойност на 3000 евро;
3.4. може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на
крайния срок за извършване на инвестицията в договора за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ.

Източник на информация:
http://oprsr.government.bg
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